


In dankbare herinnering aan 
FONS TER LAAK 
echtgenoot van Kitty Wijering 

Fons werd geboren op 30 juli 1927 te Zuid-Berghuizen 
(gemeente Losser). 
Na een slepende, maar moedig gedragen ziekte is hij op 
25 januari 1993 thuis vredig ingeslapen. 
We hebben op28 januari d.o.v. afscheid van hem geno
men tijdens de H. Eucharistieviering in de kerk van O.L. 
Vrouw ten Hemelopneming te Oldenzaal. Daarna 
hebben we hem begeleid naar zijn laatste rustplaats op 
het kerkhof aan de Hengelosestraat te Oldenzaal. 

We zijn bedroefd, omdat we hem moeten missen, maar 
ook dankbaar omdat zijn lijden nu voorbij is. 
Fons was een gevoelig mens. Hij was een harts
tochtelijk liefhebber van de natuur in al haar 
schakeringen, maar vooral bloemen hadden zijn bijzon
dere belangstelling en liefde. Tijdens het laatste deel van 
zijn ziekbed stonden talloze, sierlijke bloemen om hem 
heen en dat vond hij prachtig. Hij had een zeer sterke 
levenswil; hij wilde of kon niets horen en weten van het 
onherroepelijke einde, ondanks het feit dat hij steeds 
zwakker en afhankelijker werd. "Ik kom er weer door
heenren "Straks als ik weer beter ben!", dat waren niet 
alleen zijn woorden, maar dat was ook zijn stellige 
overtuiging. En zo is het ook dikwijls met Fons gegaan. 
Maar toch kwam het einde ook voor ons snel en 

onverwacht; als een dief in de nacht, mogen we wel 
zeggen. Maar de rustige en kalme gelaatsuitdrukking 
doet ons vermoeden, dat hij zeer vredig is ingeslapen. 
Bijna 33 jaar was Fons getrouwd met Kitty. Samen 
hebben zij Esther en Marie-José mogen opvoeden en 
begeleiden naar de volwassenheid. Alle energie heeft 
Fons in dat gezin gestoker.. Het ging niet altijd even 
gemakkelijk door alle veranderingen in maatschappij en 
kerk. Zijn sterke gevoel voor traditie en het graag willen 
vasthouden van alles wat hijzelf als goed en waardevol 
had ervaren in zijn leven gaven soms aanleiding tot 
spanningen. 
Fons hield van muziek en zang; was o.a. lid van het 
herenkoor van de Mariaparochie, jarenlang dirigent van 
het jeugdkoor en lid van het Oldenzaals Mannenkoor. 
Ook heeft hij veel gedaan voor het ouderenwerk in Zuid
Berghuizen; het welzijn van de bejaarden ging hem aan 
het hart. Heel veel bloemstukken voor uitvaarten heeft hij 
met zijn creatieve handen voor anderen in elkaar gezet 
en opgemaakt. Nu schikken wij voor jou, Fons, een 
bloemstuk; daarmee willen wij onze dankbaarheid 
weergeven voor alles wat je voor ons gedaan hebt. Dat 
je in Gods bloementuin je geluk voor altijd mag hebben 
gevonden. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden 
van Fons betuigen wij u onze oprechte dank. 

Kitty ter Laak-Wijering 
Esther en Igor 
Marie-José en Alexander 


